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PROCES VERBAL nr.1103 din 16.06.2022 

incheiat cu ocazia implementarii Strategiei Anticoruptie a comunei Pilu si a unitatilor subordonate 

pentru perioada 2021-2025  

 

La sedinta au participat Primarul comunei Pilu, Coordonatorul de integritate, Consilierul etic si intreg 

personalul din cadrul Primariei, dar si personalul din cadrul unitatilor subordonate. 

 

Secretariatul sedintei este asigurat de catre responsabilul cu problemele de anticoruptie, numit prin 

Dispozitia nr. 55/20.05.2022, in persoana d-nei Cios Vorica.  

 

Sedinta a fost condusa de Coordonatorul de integritate, in persoana d-nului Nedea Florea, numit prin 

Dispozitia nr. 55/20.05.2022, asistat de personalul din cadrul societatii de consultanta care a elaborat 

documentele aferente Strategiei Anticoruptie a comunei Pilu si a unittailor subordonate. 

 

In vederea dezbaterii, pe ordinea de zi a sedintei a fost cuprins 1 punct si nu au fost formulate obiectii si 

nici solicitari de suplimentare. 

 

Au inceput dezbaterile pe probleme, in ordinea prezentata: 

 

1.1. documentele intocmite la nivelul institutiei in vederea implementarii si dezvoltarii Strategiei 

Anticoruptie la nivelul comunei Pilu si a unitatilor subordonate, respectiv: 

 

 Anexa 1 - Strategia anticoruptie a Primariei comunei Pilu si a unitatilor subordonate pentru 

perioada 2021-2025; 

 Anexa 2 - Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor 

din strategie; 

 Anexa 3 - Inventarul măsurilor preventive adoptate la nivelul Primariei comunei Pilu si a 

unitatilor subordonate; 

 Anexa 4 - Standard General de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de 

internet a Primariei Comunei Pilu; 

 Anexa 5 - Planul de integritate al Primariei comunei Pilu; 

 Anexa 6 - Raport de evaluare al riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de 

remediere. 

 

Coordonatorul de integritate, ajutat de reprezentantii societatii de consultanta care au elaborat 

documentele, declara deschisa sesiunea de consultare asupra documentelor identificate anterior, 

intreband daca acestea au fost lecturate de catre toti cei prezenti si daca continutul acestora a fost citit, 

inteles, asumat sau daca mai sunt necesare anumite explicatii, prezentari sau completari din partea 

consultantului. 

 

Avand in vedere raspunsul afirmativ primit se citeste rezumatul documentelor care fac obiectul 

prezentei dezbateri. 

 

Primarul Comunei Pilu ia cuvantul si precizeaza tuturor celor prezenti ca atat Primaria Comunei Pilu, 

cat si Scoala Gimnaziala Pilu, in calitate de unitate subordonata, au aderat la valorile fundamentale, 

principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticoruptie 2021 – 

2025, astfel incat toti au obligatia cunoasterii acestora, respectiv a documentelor intocmite in 

vederea implementarii, mentinerii si dezvoltarii Strategiei Anticoruptie la nivelul institutiilor. 
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Prezinta importanta si totodata necesitatea stoparii fenomenului de coruptie la nivelul institutiilor 

publice, prin asumarea si indeplinirea obiectivelor specifice stabilite prin Planul de integritate si 

Strategia Anticoruptie a Primariei comunei Pilu si a unitatilor subordonate.  

 

Consilierul Etic numit la nivelul Primariei Comunei Pilu, secondat de cel numit la nivelul Scolii 

Gimnaziale Pilu, preiau cuvantul si isi prezinta disponibilitatea fata de angajati, atat functionari publici, 

cat si personal contractual, in cazul aparitiei unor probleme din acest domeniu, atat in cazul sesizarii 

unor nereguli/infractiuni, cat si in ceea ce priveste explicarea/lamurirea unor termeni/situatii, astfel incat 

toate notiunile sa fie cunoscute si prin urmare asumate si implementate in mod corespunzator.  

 

Coordonatorul de integritate, de asemenea pune in discutie importanta celor sustinute de predecesorii lui 

si atrage totodata atentia personalului asupra faptului ca este necesara implicarea tuturor, in vederea 

stabilirii si atingerii obiectivelor, respectiv verificarii stadiului de implementare a indicatorilor de 

performanta, indicatorilor de evaluare si măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 

corupţiei stabilite si aprobate la nivelul institutiei. 

 

Responsabilii de compartimente isi asuma faptul ca ii vor indruma si ghida pe cei din subordine cu 

privire la orice problema aparuta in domeniul coruptiei ori neclaritate, astfel incat institutia sa 

asigurea implementarea Strategiei Anticoruptie la nivelul institutiei in mod corespunzator si sa se 

ralieze necesitatii nationale de prevenire a coruptiei. 

 

Toti cei prezenti la sedinta isi exprima acordul cu privire la intelegerea si aumarea continutului 

documentelor, astfel incat nu exista obiectii sau observatii.  

 

Intruct alte intrebari, interpelari si probleme de analizat nu mai sunt iar cele inscrise pe ordinea de zi au 

fost discutate, cu permisiunea celor prezenti, Presedintele de sedinta, declara inchise lucrarile sedintei de 

astazi.  

 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare. 

 

 

Primar 

Dragan Dan Lucian 

 

Secretarul general al comunei/Coordonator integritate 

Nedea Florea 
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Lista de difuzare 

 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment Functia Nume si prenume Semnatura 

0 1 2 3 4 

1. Primar Primar Dragan Dan Lucian  

2. Secretar al Comunei Pilu Secretar Nedea Florea  

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
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